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چکیده
مصبها با توجه به قرار گرفتن در محل تالقی دریا و رودخانه از تنوع زیستی و اهمیت اکولوژیکی خاصی برخوردار هستند .مطالعه
در مورد چرخه ژئو شیمیایی فلزات سنگین در محیط های آبی و اثر آن به خصوص بر محیط های حساس اکولوژیکی چون مصب ها
همواره مورد حساسیت و دقت بوده است .یکی از مهمترین فرایندهایی که در مصب در اثر اختالط آب دریا و آب رودخانه رخ می دهد
فرآیند لخته سازی می باشد .در اثر این فرایند میزان بسیار زیادی از فلزات سنگین قبل از ورود به دریا از فاز محلول خارج می شوند و به
شکل ذرات بسیار ریزی در می آیند که از ارزش غذایی بسیار باالیی برای موجودات آبزی برخوردار می باشند .فرآیند لخته سازی میزان
بار آلودگی ورودی به دریا را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .با توجه به نقش قابل توجه فرآیند لخته سازی در خودپاالیی فلزات
سنگین در این تحقیق لخته سازی فلزات سنگین مس ،روی ،سرب ،منگنز و نیکل در حین اختالط آب رودخانه تاالر با آب دریای خزر
مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج بدست آمده فلزات روی ،منگنز ،سرب ،مس به ترتیب متحمل باالترین میزان لخته سازی
می شوند و این در حالی است که فلز نیکل در میان فلزات مورد مطالعه دارای پایین ترین میزان لخته سازی می باشد.
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 -1مقدمه
ترکیب شیمیایی و کیفیت آب رودخانه ها تنها

چه به لحاظ کاهش غلظت آالینده های فلزی محل ول

وابسته به ورود انواع مواد ش یمیایی از ط ر مختل

در آب و چه به لحاظ تامین منابع غ ذایی م ورد نی از

نمی باشد ،بلکه نهایتاً نتیج ه تع دادی از فرآین دهای

برای موجودات آبزی موجود در این ناحی ه  ،ن ه تنه ا

مختل فیزیکی  ،شیمیایی و بیولوژیکی اس ت ک ه در

موج ب جل وگیری از اف زایش آل ودگی و حفاظ ت از

درون آب رخ می دهد  .از جمله مهمترین فرآین دها و

محیط زیست دریاها می گردد ،بلکه با ایج اد ش رایط

واکنشهای شیمیایی که ب ر کیفی ت آب رودخان ه ه ا

فیزیک ی ،ش یمیایی و بیول وژیکی الزم ک ه امک ان

موثرند می توان ب ه واکنش های اس ید – ب از  ،تب ادل

سازگاری ماهیان مهاجر مولد را با آب رودخانه ف راهم

میان اتمس فر و آب  ،واکنش های حاللی ت و ترس یب

می سازد ،از این طریق استمرار نس ل ای ن ماهی ان و

مواد  ،تشکیل کمپلکس  ،واکنشهای اکسید – احی ا ،

حف ذخایر شیالتی و همچنین تنوع زیس تی دریاه ا

فرآین دهای ج ذب/دفع و فرآین دهای لخت ه س ازی

( Sholkovitz, 1976; Eckert and

& Zhou

Sholkovitz, 1976; Boyle, et al.,1977; comans and
Van Dijk, 1988; Dbosn and Frid 1998; Currier and

 .)Kot,رودخان ه ه ا نق ش بس یار مهم ی را در

 .)Small,ب ر اس اس

هنگام اختالط آب شیرین و شور اشاره کرد (
1995

را ت امین م ی کن د

انتقال آلودگی های مختل

2005; Karbassi, et al., 2008a

به ویژه فلزات سنگین ب ه

تحقیقات متعددی ک ه ب ر روی فرآین د لخت ه س ازی

.)Meybeck,

فلزات سنگین در ح ین اخ تالط آب رودخان ه ب ا آب

فلزات محلول حمل شده توسط آب رودخانه در مصب

دریا انجام شده است ،می ت وان از پارامتره ایی مانن د

بواسطه فرآیند لخته سازی از خود واکنش نش ان داده

شوری ،pH ،اکسیژن محلول ،ه دایت الکتریک ی و ....

و از فاز محلول خارج می شوند .بعبارت دیگر در حین

به عنوان عواملی نام برد که سبب افزایش و یا ک اهش

اختالط آب شور و شیرین در مصب و بواسطه فرآین د

میزان لخته شدن فلزات سنگین در مصب م ی ش وند

فیزیک ی و ش یمیایی لخت ه س ازی مق ادیر زی ادی از

( ;Karbassi and Najafpour, 1996; Saeedi et al., 2003
Karbassi et al., 2008b; Biati et al., 2010b; Chenar

داخ ل آب دری ا ب ازی م ی کنن

د (1988

فلزات سنگین به صورت رش ته ه ای پنب ه ای ش کل
غیر محلول به فرم مواد مغذی بسیار ریز درآم ده و از
فاز محلول خارج می شوند .وقوع فرآیند لخت ه س ازی
در مصب رودخانه ها  ،نقش مهمی در بهب ود و حف
شرایط اکولوژیکی و زیستی این اکوسیستم ه ا و نی ز
دریاها به عنوان مهمترین زیس تگاه ه ای مه اجرت و

 .)et al., 2012همچنین محقق ین در ط ی تحقیق ات
خود به این نتیجه رسیده اند که فرآیند لخت ه س ازی
در جایی که میزان شوری آن نسبت به دیگ ر قس مت
ها کمتر می باشد رخ میدهد به عبارت دیگ ر فرآین د
لخته سازی در مراحل اولیه اختالط و در قسمت های
ب االیی مص ب رخ م ی ده

د( ;Gerringa et al., 2001

تخم ریزی ماهیان بر عهده داشته  ،و با ایجاد ش رایط

Karbassi et al., 2008c; Biati et al., 2010a; Biati et

زیست محیطی مناسب در ناحیه مصب رودخان ه ه ا ،

 .)al., 2012; Chenar et al., 2012دریای خزر بزرگترین
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دریاچه جهان و یا به عبارت دیگر کوچکترین دری ا در

اختالط آب شیرین با آب شور وجود ندارد با اس تفاده

سر تا سر جهان می باشد .رودخانه های متع ددی ب ه

از ظروف پلی اتیلن جمع آوری گردید (شکل  .)1و در

این پهنه آبی سرازیر م ی ش وند ک ه در مس یر خ ود

همان روز نسبت به برداشت نمونه آب شور ازدری ا در

به

محلی که آب شیرین امکان نفوذ به آب شور را ن دارد

سمت دریا حمل می کنند .شوری دریای خزر از چهار

اقدام شد (شکل  .)1سپس نمونههای جمع آوری شده

قسمت در هزار در بخش شمالی آن تا حدود دوازده و

از آب شور و شیرین به آزمایشگاه انتقال داده ش د .در

نیم قسمت در هزار در بخش جنوبی آن متغیی ر م ی

آزمایش گاه ب ا اس تفاده از فیلتره ای  ./51میکرون ی

باشد(.)Karbassi et al., 2013; Karbassi et al., 2014ب ا

(( ،)membrane filters (type HAنمون هه ای جم ع

توجه به نقش قابل توجهی که فرآیند لخته س ازی در

آوری شده فیلتر گردید و یك نمونه  1111سی س ی

خودپاالیی فلزات س نگین ایف ا م ی کن د در تحقی ق

از آب شیرین فیلت ر ش ده تح ت ح رارت  11درج ه

حاضر لخته سازی فلزات  Cu, Mn, Ni, Pb , Znدر

سانتی گراد (حرارت باالتر باعث فرار برخ ی از عناص ر

هنگام اختالط آب رودخانه تاالر با دریای خ زر م ورد

سنگین می شود) تغلی گردید تا حجم آن ب ه کمت ر

بررسی قرار گرفت .هدف از انجام این تحقیق بررس ی

از  11سی سی رسانده شود .سپس حجم نمونه تغلی

نقش عوامل شوری و  pHدر کنترل لخته شدن فلزات

شده با کمك اسید کلریدریك  1نرم ال پ س از عب ور

سنگین در حین اختالط مصبی و کاهش ب ار آل ودگی

دادن از کاغذ صافی معمولی ب ه حج م  11س ی س ی

ورودی به دریا می باشد.

افزایش یافت که پس از انجام تم امی مراح ل م ذکور

آلودگی های بس یار زی ادی را از ص نایع مختل

نمونه برای اندازه گیری غلظت عناصر س نگین در آب

 -2مواد و روش ها

(به منظ ور مقایس ه ک ردن می زان اس تخراج عناص ر

به منظور شبیه سازی شرایط طبیع ی مص ب و

توسط فرآیند لخته سازی) ،با استفاده از دستگاه ICP

حاص ل از

آماده گردید .پس از نگهداری باقیمان ده نمون ه ه ای

اختالط آب دریای خزر با رودخان ه ت االر 6 ،آک واریم

فیلتر شده آب شور و ش یرین در یخچ ال ب ه منظ ور

شیشه ای به ظرفیت حدود  2لیتر ساخته ش د .قب ل

انجام آنالیزهای فل زات محل ول نمون ه ه ای ف و در

از انجام نمونه برداری جهت جلوگیری از آلوده ش دن

دمای داخل آزمایشگاه به نسبتهای مختل

در 11

نمونهها ،کلیه ل وازم نمون هب رداری ب ا مخل وط اس ید

آکواریوم مخلوط گردید تا رژیم های مختل

ش وری

نیتریك و اسید کلریدریك شستشو داده شد و پ س از

به وج ود آی د .در ی ك س اعت اول آزم ایش ه ر 11

ساخته ش دن آکواری وم ه ا نس بت ب ه انج ام نمون ه

دقیقه یکبار توسط میله شیشه ای  ،آکواری وم ه ا ه م

برداری از رودخانه تاالر و دریای خزر اقدام شد .ب رای

زده شدند و در همان یك ساعت اول لخته ه ا ش کل

این منظور نمونه آب رودخانه از محلی ب ه فاص له 19

گرفتند و نیز جهت اطمینان کامل از تشکیل لخته ه ا

کیلومتری مصب رودخانه یعنی در ج ایی ک ه امک ان

آکواریوم ها به مدت  25در حالت سکون باقی ماندن د

تولید مخلوط هایی با شوری ه ای مختل
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و پس از گذشت ای ن م دت زم ان نمون ه داخ ل ه ر

جدول  2باالترین میزان لخته س ازی متعل ق ب ه فل ز

آکواریوم توس ط فیلتره ای غش ایی  1/22میکرومت ر

روی می باشد ( 87/22درصد) و همچنین فل ز نیک ل

مجددا فیلت ر گردیدن د .در ادام ه  1س ی س ی اس ید

متحمل کمترین میزان لخته سازی می ش ود (12/71

نیتریك به فیلترها که لخته ها بر روی آن ه ا جم ع

درصد) .حدود  96/16درصد از فلز سرب ک ه یک ی از

شده بودند اضافه گردی د و پ س از گذش ت ح دود 9

خطرناکترین فلزات سنگین محسوب می شود و اثرات

ساعت  ،فیلترها و لخته های روی آنها ب دون ح رارت

جبران ناپذیری بر محیط زیست دریاه ا دارد در ط ی

دادن کامال از هم جدا شدند و غلظت عناصر مورد نظر

فرآیند لخته سازی از فاز محلول خارج م ی ش ود ک ه

شامل روی،ک ادمیوم ،س رب ،منگن ز و نیک ل توس ط

این موضوع بار دیگر اهمی ت فرآین د لخت ه س ازی را

دس تگاه ) ICP ( Inductively Coupled Plasmaان دازه

نمایان می س ازد .ب ه ط ور تقریب ی ح دود  99/18و

گیری گردید .

 51/91درصد از فلزات م س و روی در ط ی اخ تالط
مصبی به فاز غیر محلول م ی رون د وب ه ش کل ذرات

 -3نتایج

بسیار ریز پنبه ای شکل در می آیند .ب االترین می زان

جدول شماره  1میزان غلظ ت فل زات س نگین

لخته سازی فلزات روی  59/99درص د و نیک ل 9/89

روی،کادمیوم ،سرب ،منگنز و نیکل را در لخت ه ه ای

درصد در شوری اولیه یعنی  1/1پی پ ی ت ی و 8/85

بوجود آمده نشان می دهد ولی با توجه ب ه اینک ه در

=  pHاتفا می افتد .در ح الی ک ه بیش ترین درص د

هر مرحله با افزایش ش وری مق داری از لخت ه تولی د

لخته سازی در شوری  2/1پ ی پ ی ت ی و pH = 8/8

شده در شوری قبلی ب ا مق دار لخت ه تولی د ش ده در

متعلق به فلز مس (9/16درصد) و در شوری  5/1پ ی

شوری جدید جمع بسته می شود لذا نتایج این جدول

پی تی و  pH= 8/71متعل ق ب ه فل ز منگن ز(19/59

نمی تواند شرایط طبیعی اختالط مصبی را نشان دهد

درصد) می باشد .در شوری  9/1پی پ ی ت ی و = 8/8

از این رو باید مقدار لخته تولید شده در مرحله جدی د

 pHبه ترتیب  28/86و  17/81درصد از فلزات روی و

را از میزان لخته تولید شده در مرحله قبلی ک م ک رد

مس از حالت محلول خارج می شوند ک ه ای ن مق دار

( Zhiqing et al., 1987; Biati et al., 2010a; Karbassi

برای فلزات سرب ،نیکل و منگنز به ترتیب 9/62 ،11

al., 2013

 .)etجدول شماره  2نتایج لخته سازی را در

شرایط طبیعی اخ تالط آب رودخان ه ب ا آب دری ا در
مصب نشان می دهد .بر اساس نتایج بدست آم ده در

و  2/16درصد می باشد .در شوری  7/1پی پ ی ت ی و
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شکل  :1محل نمونه برداری از رودخانه تاالر و دریای خزر

 pH = 8/7تنه ا  2درص د ازفل ز روی و 1/69

مس ( 99میکروگرم بر لیتر) ،سرب ( 22میکروگرم ب ر

درصد از فلز نیکل تبدیل به لخته م ی ش ود و م ابقی

لیت ر) ،نیک ل ( 11میکروگ رم ب ر لیت ر) ،منگن ز (92

فلزات سنگین مورد مطالع ه تم ایلی ب ه لخت ه ش دن

میکروگرم بر لیت ر) و روی ( 61میکروگ رم ب ر لیت ر)

ندارند .باالترین میزان لخته سازی فلز مس در ش وری

می باشد .بار آلودگی ورودی ب ه دری ای خ زر توس ط

 9/1پی پی تی اتفا می افت د در ح الی ک ه در ای ن

فلزات سنگین مس ،روی ،س رب ،نیک ل و منگن ز ب ه

شوری فلز منگنز پایین ترین میزان لخته سازی خ ود

ترتی ب از مق ادیر  22/51 ،6/98 ،96/9 ،18/15و

را دارا م ی باش د .همچن ین ب االترین و پ ایین ت رین

 15/18تن بر سال بر اس اس فرآین د لخت ه س ازی و

میزان لخته سازی فلز سرب به ترتیب در شوری ه ای

دبی رودخانه تاالر( 551میلیون مترمکعب ب ر س ال )

 9/1و  6/1پی پی ت ی رخ م ی ده د .غلظ ت فل زات

به مقادیر  16/16 ،1/86 ،1/11 ،11/55و  7/71تن بر

سنگین مورد مطالعه در آب رودخانه تاالر ب ه ص ورت

سال کاهش پیدا می کند.
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جدول  :1مقادیر آزمایشگاهی لخته سازی فلزات سنگین در حین اختالط آب رودخانه تاالر با دریای خزر

نمونه

سرب

روی

نیکل

منگنز

مس

(میکروگرم

(میکروگرم

(میکروگرم

(میکروگرم

(میکروگرم

بر لیتر)

بر لیتر)

بر لیتر)

بر لیتر)

بر لیتر)

شوری
pH

(پی
پی
تی)

آب
رودخانه
1
2
9
5
1
9
7
8
6

22

61

11

91

51

8/6

1/2

1/1

96

9/1

9/1

5/11

8/85

1/1

2/9

52/1

2/2

1/1

7/2

8/8

2/1

5/1

98/1

1/1

9/2

15/1

8/8

9/1

2/2

59/1

9/2

11/1

11

8/71

5/1

1/2

22/2

9

19/1

15

8/7

1/1

8/1

91/1

1/2

7/1

12/1

8/7

9/1

5/2

71/9

9/1

7/1

19/1

8/7

7/1

9/1

71/8

1/1

11/1

11/1

8/91

8/1

8/9

78/1

9

15/1

6/1

8/9

6/1
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جدول  :9مقادیر طبیعی لخته سازی فلزات سنگین در حین اختالط آب رودخانه تاالر با دریای خزر

نمونه

آب رودخانه
1
2
9
5
1
9

شوری

سرب

روی

نیکل

منگنز

مس

(میکروگرم

(میکروگرم بر

(میکروگرم

(میکروگرم

(میکروگرم

بر لیتر)

لیتر)

بر لیتر)

بر لیتر)

بر لیتر)

22

61

11

91

51

9/1

9/1

5/11

)(9/89

)(11/65

)(11/68

2/1

2/71

)1 (1/11

)(9/21

)(9/16

2/1

1/7

7/91

)(11/11

)29 (28/86

)(9/62

)(2/16

)(17/81

5/9

1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

)(19/59

)(1/22

)1 (1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

1/1
)(9/82

)96 (59/99

1/8
)(9/95

)9/1 (9/86

2/2

pH

(پی
پی
تی)

8/6
8/85
8/8
8/8
8/71

1/2
1/1
2/1
9/1
5/1

9/1
)(6/98

)1 (1/11

8/7

1/1

5/1
)(18/18

)1 (1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

8/7

9/1

7

)1 (1/11

)1/8 (2/11

)1/1(1/69

)1 (1/11

)1 (1/11

8/7

7/1

8

)1 (1/11

)1/1 (9/11

)1 (1/11

)1 (1/11

)1 (1/11

8/91

8/1

)1/1(1/51

)2/7 (9/11

)1 (1/11

6

1/1
8/9

مجموع

)(96/16

)78/1 (87/22

)(9/19

)1 (1/11

9/1

15/1

11

)(12/71

)(51/91

)(99/18

ارقام داخل پرانتز نشان دهنده درصد لخته شدن نسبت به غلظت کل است

8/9

6/1
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مسئله در شوری  5/1پ ی پ ی ت ی و  pH = 8/71ب ه

 -4بحث و نتیجه گیری

وقوع می پیوندد .در شورهای  9/1 ،1/1و  8/1پی پ ی

روند لخته سازی در تحقیق حاض ر ب ه ص ورت

ت ی ب ه ترتی ب تنه ا فل زات س نگین منگن ز (6/98

روی ( > )87/22 %منگن ز ( > )51/91 %س رب (%

درصد) ،سرب ( 18/18درص د) و روی ( 9/11درص د)

 > )96/16مس ( > )99/18 %نیکل ( )12/71 %م ی

به صورت لخته در می آیند و این در حالی اس ت ک ه

باشد .بیشترین میزان لخته سازی فلزات سنگین روی

دیگر فلزات مورد مطالع ه دارای قابلی ت لخت ه ش دن

و نیکل که به ترتیب ب االترین و پ ایین ت رین درص د

نمی باشند که این موضوع به خوبی تاثیر فرآیند لخته

لخته سازی را در میان فلزات م ورد مطالع ه دارا م ی

سازی بر خودپاالیی فلزات سنگین را در ش وری ه ای

باشند در شوری اولیه  1/1پی پ ی ت ی و pH = 8/85

پایین تر نش ان م ی ده د .بیش ترین و کمت رین ب ار

اتفا می افت د همچن ین پ ایین ت رین درص د لخت ه

آلودگی ورودی به آب دریای خزر توسط آب رودخان ه

سازی فلزات مذکور در شوری  7/1پی پ ی ت ی و 8/7

تاالر به ترتیب متعلق به فلزات روی  96/9تن بر سال

=  pHرخ میدهد .باالترین درص د از فل زات س نگین

و سرب  6/98تن بر سال می باشد که در اث ر فرآین د

مس و سرب در شوری  9.1پی پی تی و  pH = 8/8از

لخته سازی آین مقادیر به  1/11و  1/86تن ب ر س ال

فاز محلول خارج می شود و در مورد فل ز منگن ز ای ن

کاهش می یابد.
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Abstract
Estuaries are considered as highly dynamic ecosystem that include the mixing or transition zone between river
freshwater and saline water from oceans and seas. Estuaries are very important aquatic systems by preserving
the coastal biota. Flocculation of metals during mixing of freshwater with saline water can be considered as the
most important estuarine processes. Due to flocculation process, considerable amount of dissolved metals come
into particulate phase that is enriched in nutrients for aquatic life. Flocculation process can remarkably reduce
the amount of pollution load that reaches to the sea. The present study deals with flocculation process of
dissolved Cu, Mn, Ni, Zn and Pb during the mixing of the Talar River water with the Caspian Sea water. Based
on the obtained result, Zn, Mn, Pb and Cu show maximum flocculation respectively and Ni shows the lowest
flocculation among the studied elements.
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